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 לכבוד,

 גוריון-מועצת הסטודנטים של אוניברסיטת בן

 ׳ תשע״ובהנדון: דו״ח ביקורת סמסטר 

לתקנון האגודה הדן על ועדת ביקורת, והתאם לתוכנית העבודה של ועדת ביקורת, אנו  8מתוקף פרק 

מתכבדים להגיש בפניכם את דוח ביקורת על פעילות סמסטר א׳ תשע״ו. דו״ח זה הוא הדוח הראשון של ועדת 

 .2016 יוניעד  2016 ינוארביקורת לשנת תשע״ו. הביקורת נערכה בחודשים: 

נגישות אירועי , שעות עובדי אגודה׳ בחרנו את הנושאים: בנית העבודה של הועדה לסמסטר כתבבניית 

 .ר אגודה תשע״זובחירות ליו״ שימור ידע באגודה ובמועצה, אגודה

 כנית העבודה של הועדה הגדרנו מספר מטרות לביצוע תכנית העבודה:תעפ״י 

 בחינת הפעילות במדורים אשר בהם ערכנו ביקורת. •

 הקיימים באותו מדור.הצבעה על ליקויים או סיכונים  •

 קיומם של אי סדרים ו/או אי ציות לנהלים. •

 קיום בקרות פנימיות ובחינת תהלכי השליטה של ההנהלה על פעילות הארגון. •

 בחינת המדיניות השוררת במדור. •

 דרכי הפעולה של ועדת ביקורת לביצוע הביקורת על הפעילות הינן ע״י:

 איסוף נתונים ומסמכים. •

 עבודה עם בעלי תפקידים.עריכת שיחות  •

 ביקורת אקטיבית בשטח. •

 ניתוח, אימות, הערכה, מסקנות והמלצות. •

לרבות, תפקודתה של ועדת ביקורת היא הדו״ח. הדו״ח נועד להביא לניהולה התקין וקיום שייח בעמותה. 

ביקורת  תחילה בהביאנו אליכם את הממצאים והמסקנות על  מנת שתוכלו לקיים דיון. קיום הדיון בממצאי

 יבטיח התייחסות לממצאים ובכך נסייע להביא את הארגון לטיפול, שיפור והצדעת אגודת הסטודנטים קדימה.

 

 

 בברכה,

 ועדת ביקורת

 יעקב-יו״ר הועדה: שגיב בן

 חברי הועדה: אור קרן, וריה אוסטרובסקי, לימור שסמיאן, ליאוניד רזינסקי
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 האגודה עובדי בקרב עבודה שעות רישום נוהג: הנדון

 מבוא

 נסקר( חודש בכל שכר תלוש להם ומנפקת בשכר עובדים 155 -כ מעסיקה הסטודנטים אגודת

 ).1/2016: לאחרונה

, כן על. ומנוחה עבודה שעות לחוק, בישראל עובדים המעסיק ארגון ככל, כפופה הסטודנטים אגודת

(נספח  אחרת לה מורה והתעסוקה המסחר התעשייה שר אם אלא, עת בכל פיו על לעבוד מחויבת

 שעות רישום יכלול אשר, שוטף באופן המתעדכן עבודה שעות פנקס לנהל האגודה על, כן על א׳).

 . בפועל העבודה

 הביקורת מטרות

, הנוכחות חות"בדו רבים' רישום תיקוני' נמצאו, כיכי התקבלו תלונות בנושא ו העובדה לאור

 כי האפשרות את לשלול נדרשנו, כן על יתר. וחוקיותה התופעה גודל סדר אתבדוק להחלטנו 

 החודש שבמהלך עובד, כלומר. תפקיד לכל המוקצה התקן סך של' פקטיבי מיצוי' של תופעה קיימת

 ידני באופן הרישום את' מתקן' החודש בסוף, לתפקידו המוקצב השעות תקן את מיצה לא הקלנדרי

 בדיקת התנהלות המדורים אל מול תקני הרכזים.. מטרה נוספת הינה, התקן מיצוי לכדי עד

 הביקורת שיטת

 עד באגודה השעות רישום תהליך סכמת את לבאר במטרה – כספים מדור צוות עם פגישות .א

 . התהליך של החולשה נקודות את ולהאיר, לעובד המשכורת תלוש הנפקת לשלב

 מסך' רישום תיקוני' 50% -ל מעל ביצעו עובדיהם אשר המדורים ראשי עם טלפוניות שיחות .ב

 בהתחשב הרישום תיקון סיבת לבירור, הביקורת עם פעולה ושיתפו בחודש העבודה ימיי

 .התפקיד באופי

 או' רישום תיקוני' 25% ביצעו אשר עובדים ודגימת האגודה עובדי שעות ח"דו על מעבר .ג

 '.הרישום תיקוני' תופעת גודל סדר את להבין במטרה – בחודש העבודה ימיי מסך, יותר

 תכנת פי על הכספים משרד בארכיון מופיע שהוא כפי ל"המזכ עבודת שעות ח"דו על מעבר .ד

 ההחתמות שעור ובחינת 2011-2016 מהשניםואפריל  ינואר חודשי במהלך", אמת זמן"

 .  שנים באותן ל"המזכ תפקיד מחזיקי בקרב הידניות

 מעבר על חוזה העסקה סטנדרטי באגודה. .ה
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 הבדיקה חולשות

 הבדיקה, מוגבלים הביקורת ביצוע בעת לרשותנו העומדים המשאבים, כי מהעובדה כתוצאה

. העסקה לשעות ולא העסקה ימיי לנתון ונוגעים בלבד 2016 ינואר נוכחות ח"דו על מבוססת

 שנים האחרונות 5-בבדיקה אשר נעשתה לתפקיד המזכ״ל נדגמו חודשים ינואר ואפריל לאורך ה

 .בלבד

 :בבדיקה נכללו לא אשר חריגים מקרים

, אינטרנט, שיווק, למשל, באגודה קבועה נוכחות מחייבים אינם בבסיסם אשר תפקידים .א

 מימי 50% -ל מעל אופיים מתוקף אשר תפקידים או/ו, הסברה מעובדי חלק, עורכים, צלמים

 .  האגודה לכותלי מחוץ מתבצעים העבודה

 הנהלת האגודה. י כגוןגלובל מולם העבודה שחוזה עובדים .ב

 .ידנית בצורה השעות רישום את שמעבירים פוזיטיב עובדי .ג

 .ינואר בחודש ימים משלושה יותר עבדו לא אשר עובדים .ד

 

 הביקורתממצאי 

 :באגודה המשכורת תלוש והנפקת' אמת זמן' בתוכנת השעות רישום תהליך

 מלבד( וביציאתו בהגעתו, ההחתמה בעמדת כרטיס להחתים באגודה עובד כל על .1

, אינטרנט, שיווק, למשל, באגודה קבועה נוכחות מחייבים אינם בבסיסם אשר תפקידים

 ). וכדומה הסברה מעובדי חלק, עורכים, צלמים
 תכנת-'אמת זמן' מתכנת העובד כרטיסי העברות נתוני את שואבת, הכספים אחראית .2

 עובד כל של השעות רישום פירוט את הכולל, מהתוכנה' אקסל' קובץ ומייצאת, הנוכחות

 . לאישור המדורים לראשי ושולחת
 . הרישום תקינות לבדיקת לעובדים מעבירים, המדורים ראשי .3
 . שביצעו השינויים לאישור, המדורים לראשי חזרה מעבירים העובדים .4
, במידה ובדף הרישום בתכנה ידני לעדכון הכספים לאחראית מעבירים, המדורים ראשי .5

קיימים שעות עבודה אשר נרשמו ללא העברת כרטיס הרמ״ד הרלוונטי בודק את הנושא 

 מול העובד ומאשר במידת הצורך. 
 לתכנת קובץ מכינה הכספים אחראית* תקינים הדוחות שכל ובדיקה עדכון לאחר .6

 .שכר לחשבת ומעבירה' שקלולית'-השכר
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 להעביר שכח כשהעובד יציאה/כניסה השלמת של הבדיק כוללת הרישום תקינות בדיקת*

 .מהבית עבודה ותיעוד חופשה ימי רישום, כרטיס

 

 הגדרות אחת על ענו כרטיסים 64, השעות רישום במערכת הקיימים עובד כרטיסי 155 מתוך

 .בלבד כרטיסים 91 נבדקו, כן עלשהוגדרו.  החריגים המקרים

 :חריגים ניכוי פירוט

 מגישים אשר( פוזיטיב עובדי 30 -כ מתוכם, כרטיסים  52. ימים משלושה יותר עבדו לא עובדים 12

 או שעות דיווח פי על עובדים לא אשר תפקידים בעלי והשאר) ידנית בצורה העבודה שעות את

 . האגודה לכותלי מחוץ מתבצעים עבודתם מימי 50% ל מעל תפקידם מתוקף

 בלבד 91 הינם, החריגים בניכוי הסקר אוכלוסיית את יהוו אשר עובדי האגודה כל סך, לעיל בהתאם

 :כי עלה ובו

 -כ, כלומר. המדווחים העבודה מימי 25% ל במעל רישום תיקוני ביצעו, עובדי אגודה 20 -כ .א

 .הנבדקים מסך 22%

 מה, המדווחים העבודה מימי 50% ל במעל רישום תיקוני ביצעו עובדים 8 -כ מתוכם .ב

 .הנבדקים מסך 9% -ל שמסתכם

 ידנית על ידי המזכ״ל: הוזנובדיקת כמות השעות אשר 

 בהם בחודש ימים שעור תאריכים

 ידני תיקון בוצע

 בהם בחודש ימים שעור תאריכים

 ידני תיקון בוצע

1/2011 22% 4/2011 29.5% 

1/2012 36% 4/2012 48% 

1/2013 33% 4/2013 27% 

1/2014 28% 4/2014 23% 

1/2015 --- 4/2015 58% 

1/2016 40% 4/2016 83% 

 אינם מגיעים לתקן המלא אלא לכמחצית ממנו. 04/16* שעות המזכ״ל בחודש 

 הממצאים סיכום

 העבודה ימיי מסך לרבע במעל רישום תיקוני ביצעו, שנבדקו האגודה עובדי מסך 22% -כ .1

 .המדווחים החודשיים
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 העבודה ימיי מסך לחצי במעל רישום תיקוני ביצעו, שנבדקו האגודה עובדי מסך 9% -כ .2

 .תפקידם הגדרת מתוקף לכך הצדקה אין כאשר, המדווחים החודשיים

 שעות רישום לתיקוני באשר, גורם לאף באישור או בדיווח מחויבים אינם אשר עובדים ישנם .3

 . מבצעים שהם העבודה

למחזיק נה הישיר על תפקיד המזכ״ל היא המועצה כולה, על כן, לא קיים ממונה ישיר והממ .4

בתפקיד המזכ״ל. כתוצאה מכך, לא מוגדר בעל תפקיד אשר מוסמך לחתום על תיקוני 

 רישום.

 אחוז תיקוני הרישום בתפקידים מסוימים הינו גבוה מאד. .5

 חוזה הנחתם מול עובדי האגודה נמצא תקין. .6

 *והמלצות מסקנות

 הכרטיס החתמת חשיבות חידוד ובכך, השעות רישום נהלי את לרענן לאגודה ממליצים אנו .א

 תקני של' פיקטיבי מיצוי' מתופעות להימנע מנת על, זאת. אמת בזמן המדויק והרישום

 ח"דו של בדיעבד מעדכון הנובעים השעות ברישום ואחרים כאלו סדרים אי או/ו העובד

 .הנוכחות

 העסקת לחוזיי ידנית לעדכן ניתן אשר קבועה שעות מכסת הוספת לשקול ממליצים אנו .ב

 .הרלוונטי המדור ראש עם ובהתייעצות התפקיד אופי פי על תיקבע וזו, העתידיים העובדים

הגבלת כמות השעות אשר ניתן לעובד להכניס ידנית לעבודה כהמשך ישיר לסעיף הקודם,  .ג

מהבית (זה סעיף ב'). הקמת ועדה אשר תבדוק את כלל תפקידי האגודה אשר עובדים לפי 

 השעות אשר מותר לו לעבוד מהבית. שעות, ותמליץ על כל תפקיד את מספר

 את לאשר תפקידה שמתוקף, ברורה סמכות מעליהם שאין עובדים על בקרה מנגנוןלייצר  .ד

יו״ר ועד מנהל או את הועד  אתכגון, מזכ״ל. אנו ממליצים למנות  שלהם' הרישום תיקוני'

 המנהל להיות הממונה הישיר של המזכ״ל.

 ולמקמה עובד כרטיס להחתמת נוספת עמדה הצבת קידום לשקול לאגודה ממליצים אנו .ה

 מריחוק נובעים אשר, רבים רישום ומתיקוני ידני מרישום להימנע מנת על, הפוזיטיב בקרבת

 .הקיימת ההחתמה מעמדת העבודה מקום

בדרך זו יהיה ניתן לקבל  למנהל רלוונטי,דיווח בזמן אמת על עבודה ללא העברת כרטיס  .ו

 של בעלי התפקידים. אישור עבודה לא על פי הנהלים החלטת בזמן אמת לגבי

 .לחשיבותן קשר וההמלצות המסקנות במספור אין* 
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 נספח:

 )1א, (א 25 סעיף, 1951 – א"תשיניתן ,  ומנוחה עבודה שעותציטוט מחוק  

, שבועית מנוחה שעות, עבודה שעות בדבר פנקס לנהל חייב מעסיק  )א(   .25

 יירשמו ובו, השבועית במנוחה עבודה וגמול נוספות שעות גמול, נוספות שעות

 .בתקנות שייקבעו הפרטים

 נוספות ושעות שבועית מנוחה שעות, עבודה שעות לעניין    )1(        )1א(           

 עבודה שעות רישום ויכלול שוטף באופן העבודה שעות בפנקס הרישום ייערך

 ;בפועל

 דיגיטליים, מכניים באמצעים) 1( בפסקה כאמור בפנקס הרישום בוצע לא   )2(

 אחראי בחתימת ויאושר העובד בידי יום מדי הרישום ייחתם, אלקטרוניים או

 ...והתעסוקה המסחר התעשיה שר קבע כן אם אלא, לכך מינה שהמעסיק
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 ביקורת נגישות בקמפוסהנדון: 

 מבוא 

, לפיו יש לאפשר "הגעה למקום, תנועה והתמצאות בו, 1988"חוק הנגישות לנכים" נחקק בשנת 

שימוש והנאה משירות, קבלת מידע הניתן או המופק במסגרת מקום או שירות או בקשר אליהם, 

שימוש במתקניהם והשתתפות בתוכנית ובפעילויות המתקיימות בהם, והכל באופן שוויוני, מכובד, 

, נוספה תקנה לפיה חובת ההנגשה חלה על משרדים ממשלתיים, 2005טיחותי." בשנת עצמאי וב

  המוניציפאלי, המלכ"רי והעסק הפרטי (כל גוף ציבורי, במיוחד אם הינו מוגדר כמספק שרות).

אגודת הסטודנטים הינה גוף ציבורי ללא מטרות רווח ["שירות ציבורי ... ש(גם)לא למטרת רווח" 

.ד)] ועל כן נדרשת לעמוד בתנאי החוק. החקיקה מחלקת את ההנגשה להנגשה פיזית 19(סעיף 

הסביבה הפיזית מתבטאת בכמה דרכים כגון  הנגישות שלרותית. י(הקשורה במבנה ובתשתית) וש

השרות כוללת הכשרת  נגישותיות למדרכה, דרכי גישה, כניסות נגישות, שילוט וכדומה.  חניות, על

עובדים לפעול בהתאם לכללי נגישות, התאמת מוקד טלפוני, הנגשת אירועים, תערוכות, כנסים, 

 התאמת האתר ומינוי רכז נגישות.

עמותה, אשר זכאים על  חברי -בלויות גגוריון נמצאים עשרות סטודנטים בעלי מו-באוניברסיטת בן

 פי חוק ליחס הוגן ושוויוני תוך הנגשת שירותי האגודה ואירועיה.

לצורך פשטות נהלי העבודה באגודה לצרכי נגישות חולקו לשלושה מישורים: ייצוג הסטודנטים מול 

 רותים שוטפים והנגשת אירועים שנתיים.יהאוניברסיטה, הנגשת ש

  

 מטרת הביקורת

גבולות האחריות של האגודה הן במתן השרות במסגרת פעילויות האגודה והן הביקורת בוחנת את 

כמייצגת הסטודנטים מול האוניברסיטה. הביקורת מתייחסת לחוק היבש ולתקנות המתייחסות לגוף 

 מטרה נוספת היא, לבדוק את הסטטוס מצב ההנגשה כיום באגודה. (י')]. 19ציבורי [(נספח 

  

 מתודולוגיית הביקורת 

 ת מדיניות ברורה בנוגע לקידום הנגישות באגודה.יעם יו"ר האגודה, אחראי להתווי פגישה •

סיטה ומעקב רפגישה עם סיו"ר האגודה, אחראי על קידום תהליכים ספציפיים מול האוניב •

 אחר מטרות קונקרטיות בתחום הנגישות.
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נטים נמצאת דפגישה עם רמ"ד מעורבות, קידום אוכלוסיות בקמפוס ועבודה מול תאי סטו •

 .המדורתחת 

 פגישה עם רמ"ד הסברה, אמון על הנגשת המידע. •

ו קידום סטודנטים בעלי מוגבלויות מול האגודה טרתפגישה עם בר הראל, יו"ר תא סמ"ן שמ •

 מול האוניברסיטה.ו

 .פגישה עם אלה זיגדון, חברת מועצה •

 

 ממצאי הביקורת

תחת אחריות האוניברסיטה, ועל כן הסביבה הפיזית של האגודה (בית הסטודנט) נמצאת  •

 ם באופן עצמאי.יאין לאגודה את האפשרות לשנות את התנאים הפיזי

עד כה התקיימו מספר מפגשים בין גורמים מובילים באוניברסיטה בנוגע לקידום הנגישות  •

 בקמפוס:

 .ן"פגישה בין מדור מעורבות לראש תא סמ .1

ות באוניברסיטה: מירב סולומון (ראש תא סמ"ן וגורמי נגיש פגישה בין מדור מעורבות, .2

 מנהל סטודנטים)

 אים לנגישות באוניברסיטהרפגישה בין יו"ר האגודה וסיו"ר האגודה עם גרומים האח .3

 :שבוצעו עד כהפעולות 

 .הידוק העבודה מול תא סמ"ן דרך מדור מעורבות. 1

 ..  כתבות בנושא נגישות באתר האגודה2

 ..  התקבלה החלטה להעברת רשימת ליקויים פיזיים בקמפוס לדיקנאט דרך האגודה3

 :בהנגשה פערים

 אירועי אגודה: .1

 יפורט בהמשך – אירועי האגודה, שמשווקים לכלל הסטודנטים, אינם נושאים תווי הנגשה •

 לא קיים נוהל המאשר לסטודנטים בעלי מוגבלויות לעקוף ולקצר תורים. •

להסעות נגישות לאירועי אגודה, כגון יום הסטודנט ["לא יקבע תנאי אי הקצאת משאבים  •

 )].2ו' ( 19ן המונעים או המגבילים... שירות ציבורי" [סעיף ישלא ממין העני

נדבים להתנדב על מנת לשפר עוד יותר את הנגשת האירוע תפתיחת אופציה המאפשרת למ •

 כמו למשל מתנדב לתמלול האירוע וכד׳. -

 :םרותים שוטפייש .2
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, 19אגודה [בהתאם לסעיף בבאגודה אין עובד שמתוקף הגדרת תפקידו מקדם את הנגישות  •

 יות.ואתר האגודה הנוכחי אינו מונגש לבעלי מוגבל )]1מב' (ב' 

 ייצוג מול האוניברסיטה .3

נט הסטודנטים קיים אחראי שמטרתו לפעול לטובת סטודנטים בעלי אבדיק •

ו מספק. סטודנטים נאלצים להתמודד מול הטיפול אינ  בדיקתנויות, לפי והמוגבל

 נט או מהאגודה (ראה נספח ב').אהמרצים באופן עצמאי, לעיתים ללא גב מהדיק

 מסקנות

הפעולות שננקטו עד כה הן השתפרו, שרותי האגודה של נגישות דרך וצורת ה •

 מבורכות.

 סכיום הסטודנטים בעלי המוגבלויות לא מיוצגים באופן מספק. •

בכלל ובפרט ברמת הדרג המבצע קיים חוסר מודעת לנושאי נגישות, בקרב האגודה  •

 שמשפיע על סוג ההחלטות המתקבלות שהופעות אירועים לבלתי נגישים.

קיימת נכונות באגודה לסייע לבעלי מוגבלויות, אך הקצאת בעל תפקיד ספציפי יוכל  •

 יומית .-ף את הנושא, תוך העלאת מודעות ברמה היוםולדח

 

 המלצות

 -אירועים

 יש לסמן תווים המגדירים רמת נגישות בפרסום אירועים. .א

יש לוודא כי קיימת הסעה נגישה ראויה לאירועי אגודה: רכב הסעה נגיש או אישורי  .ב

 כניסה למוניות/רכבים המשמשים סטודנטים בעלי מוגבלויות להגעה נוחה לאירוע.

 צר תורים.פיתוח נוהל המאפשר לסטודנטים בעלי מוגבלויות לעקוף ולק .ג

 בהרצאות ואירועי אגודה יש לשמור מקום מיוחד לבעלי מוגבלויות. .ד

 -עבודה שוטפת

יש להגביר ולמסד את העבודה מול תא סמ"ן, ולשקול לאחד מאבקים בדיונים  .א

 בנושאי נגישות מול האוניברסיטה.

תחת סמכות האגודה: בשיתוף פעולה עימם  אבחון העברת תקן של ראש תא סמ"ן .ב

 ןשיתוף פעולה עם תא סמ" או יצירת תפקיד העוסק ומקדם נגישות באגודה תוך

 שנשאר חיצוני לאגודה.
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בהפנינג פתיחת שנת הלימודים ובהצגת שירותי האגודה יש לפרסם את שירותי  .ג

של שות האגודה בתחום ההנגשה, בין אם מתן במה מיוחדת לתא סמ"ן או לרכז נגי

 .האגודה

 -ייצוג מול האוניברסיטה

ראוי שסטודנטים בעלי מוגבלויות שבוחרים בנקיטת הליכים מול מרצים מפלים  .א

ידי מדור -יקבלו שירותי תמיכה ממוקד אגודתי מקצועי, כמו הליווי שניתן על

 .ודדים מול האוניברסיטה (נספח ב')אקדמיה לסטודנטים ב

 נספחים

 חוק הנגישות – נספח א'

 : מקום ציבורי ושירות ציבורי1פרק ה'

 –א.   בפרק זה 19

 לרבות, –"אמצעי עזר ושירותי עזר"         

)   מתורגמנים לשפת סימנים או אמצעים המותאמים לאנשים עם לקויות שמיעה 1(

 לרבות כיתוב, שילוט, תמלול או שימוש באמצעי הגברה;

אמים לאנשים עם לקויות ראיה )   קריינים, טקסטים מוקלטים או אמצעים המות2(

 או לקויות למידה ולרבות כיתוב בבריל, בתבליט או בהגדלה;

 )   לוחות תקשורת, או אמצעי תקשורת חלופיים אחרים;3(

)   התאמת נהלים, מתן הדרכה, הכוונה ומידע בשפה המובנת לאדם עם 4(

 יים;מוגבלות שכלית או נפשית או לאדם עם אוטיזם, באמצעות כוח האדם הק

 )   כל אמצעי ושירות נוסף אשר קבע שר המשפטים בצו;5(

אפשרות הגעה למקום, תנועה והתמצאות בו, שימוש והנאה משירות,  –"נגישות"         

קבלת מידע הניתן או המופק במסגרת מקום או שירות או בקשר אליהם, שימוש במתקניהם 

באופן שוויוני, מכובד, עצמאי  והשתתפות בתכניות ובפעילויות המתקיימות בהם, והכל

 ובטיחותי;

 ההתאמות שיש לבצע כדי שתהיה נגישות; –"התאמות נגישות"         

 כל אחד מאלה: –"רשות ציבורית"             

) בהגדרה "גוף ציבורי" 10(-) ו9), (7), (5) עד (1)   גוף ציבורי המנוי בפסקאות (1(

 ;5שבסעיף 

 טו;19אות ממלכתי, כהגדרתו בסעיף )   גוף שנותן שירות ברי2(

 לב;19)   מוסד חינוך רשמי כמשמעותו בסעיף 3(

בממוצע בחמש  30%)   מוסדות ציבור שהשתתפות המדינה בתקציבם עולה על 4(

 השנים האחרונות;
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 )   גוף שקבע שר האוצר בצו באישור הוועדה;5(

*** 

 ירות ציבורי.ב.   אדם עם מוגבלות זכאי לנגישות למקום ציבורי ולש19

ג.   אין מפלים אדם עם מוגבלות ואין פוגעים בזכותו לנגישות, והכל בהתאם להוראות פרק 19

 זה.

  

ד.   חובות החלות לגבי מקום ציבורי, שירות ציבורי ומוצר לפי פרק זה יחולו בין אם המקום 19

בין אם נגבה  הציבורי, השירות הציבורי או המוצר, הם למטרת רווח ובין שלא למטרת רווח,

תשלום תמורת הספקת המוצר או מתן השירות הציבורי, הפעלת המקום הציבורי, מתן הכניסה 

 למקום הציבורי או מתן השירות במקום הציבורי ובין שלא נגבה תשלום כאמור.

 7.10.2005מיום 

 2תיקון מס' 

 )2951 ח"ה( 290עמ'  7.4.2005מיום  1995' מס ה"תשס ח"ס

 ד19הוספת סעיף 

*** 

 7.10.2005מיום 

 2מס'  תיקון

 )2951 ח"ה( 290עמ'  7.4.2005מיום  1995' מס ה"תשס ח"ס

 ה19הוספת סעיף 

ו.   (א)  מי שעיסוקו במתן שירות ציבורי, בהפעלת מקום ציבורי או בהספקת מוצר, לא 19

 יפלה אדם מחמת מוגבלותו בכל אחד מאלה, לפי הענין:

 –)   לא יסרב 1(

 (א)   לאפשר לו גישה למקום ציבורי או לחלק ממנו;

 (ב)   לתת לו שירות ציבורי;

 מוצר;לספק לו  (ג)

 לאפשר לו שימוש בשירות ציבורי או הנאה משירות ציבורי; (ד)

)   לא יקבע תנאי שלא ממין הענין המונעים או המגבילים, במישרין או בעקיפין, 2(

שימוש בשירות ציבורי או במקום ציבורי, או הנאה משירות ציבורי, ממקום ציבורי 

 או בהספקת מוצר;

יספק מוצר בתנאים הנופלים מאלה שבהם הוא  )   לא ייתן שירות ציבורי ולא3(

 ניתן בדרך כלל.
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(ב)  לא ייחשב מקום או שירות כמקום או שירות שאינו עומד לשימוש כלל הציבור         

 או חלק בלתי מסוים ממנו, בשל שלילת השימוש בו מחמת הפליה אסורה כאמור בסעיף זה.

שר הדבר מתחייב מאופיו או ממהותו של (ג)   אין רואים הפליה לפי סעיף זה כא        

 המקום הציבורי או השירות הציבורי.

 (ד)  אין בסימן זה כדי לחייב ביצוע התאמות נגישות.        

 7.10.2005מיום 

 2תיקון מס' 

 )2951 ח"ה( 291עמ'  7.4.2005מיום  1995' מס ה"תשס ח"ס

 ו19הוספת סעיף 

 20.11.2008מיום 

 2תיקון מס' 

 )2951 ח"ה( 291עמ'  7.4.2005מיום  1995' מס ה"תשס ח"ס

 ז19הוספת סעיף 

 20.11.2008מיום ***

 2תיקון מס' 

 )2951 ח"ה( 293עמ'  7.4.2005מיום  1995' מס ה"תשס ח"ס

 ט19הוספת סעיף 

  

 1.6.2009מיום 

 2תיקון מס' 

 )2951 ח"ה( 294עמ'  7.4.2005מיום  1995' מס ה"תשס ח"ס

 הוספת סימן ד'

 –בסימן זה ובסימן ה'  י.19

 אחד מאלה: –"שירות ציבורי"         

או לחלק בלתי מסוים ממנו בידי גוף ציבורי או במקום )   שירות הניתן לציבור 1(

 ציבורי כהגדרתו בסימן ג';

)   שירות מהשירותים המפורטים בתוספת השניה המיועד לכלל הציבור או לחלק 2(

 בלתי מסוים ממנו.

 1.6.2009מיום 

 2תיקון מס' 
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 )2951 ח"ה( 294עמ'  7.4.2005מיום  1995' מס ה"תשס ח"ס

 י19הוספת סעיף 

 ים עם מוגבלות, בהתאם להוראות לפי סימן זה.יא.  (א)  שירות ציבורי יהיה נגיש לאנש19

(ב)  מי שאחראי להספקת שירות ציבורי יבצע התאמות נגישות לאנשים עם         

 מוגבלות לפי סימן זה.

*** 

 1.6.2009מיום 

 2תיקון מס' 

 )2951 ח"ה( 294עמ'  7.4.2005מיום  1995' מס ה"תשס ח"ס

 יא19הוספת סעיף 

עובדים  25י להספקת שירות ציבורי כהגדרתו בסימן ד', המעסיק (א)   מי שאחרא מב.   19

לפחות ימנה מקרב עובדיו אדם הבקיא, ככל הניתן, בתחום הנגישות לאנשים עם מוגבלות וככל 

 רכז נגישות). –האפשר הוא יהיה אדם עם מוגבלות (בסעיף זה 

 –(ב)  רכז נגישות         

שותו של השירות הציבורי או המקום שבו )   ימסור מידע לציבור על אודות נגי1(

 הוא ניתן;

 )   ייתן ייעוץ והדרכה בדבר חובותיו של השירות הציבורי, לפי פרק זה.2(
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 עדות אישית - נספח ב'

בסמסטר ג' של התואר, בשלב בו כבר הייתי מנוסה היטב מול הבירוקרטיה של המערכת 

האוניברסיטאית בבן גוריון, שוב ניסיתי לעשות הכל כדי למנוע מהמוגבלות שלי להגביל את 

 הלימודים ונכשלתי. 

בכל פעם כשיש צורך לעשות משהו פיזי יש צורך שאני אגש למרצה ואבהיר לו את מצבי 

מה שלרוב לא מעניין את המרצים וצוות הקורס. כך גם עשיתי בקורס שהיה בסמסטר  הרפואי,

זה ובמספר פעמים שונות שוחחתי עם המרצה והמתרגל שלי כדי להסביר את מצבי הרפואי. 

באמצע הסמסטר היה לנו תרגול בחוץ כחלק מהקורס בו הסטודנטים מבצעים פעילות פיזית 

זאת, כיוון שהנוכחות בתרגולים חובה המתרגל אילץ אותי  שאותה אינני יכולה לבצע. למרות

להישאר ולשבת בספסל הקרוב (באוניברסיטה). את ההסברים לכל הקבוצה המתרגל ביצע 

כך שלמעשה לא היה לי  -בשטח בו כבר לא יכולתי לשמוע אותו כיוון שהיה לא מונגש ורחוק

האישית הושפלתי. ישבתי במשך מושג מה התרחש שם. מעבר לפספוס ברמה הלימודית, ברמה 

 שעות על הספסל כשהקבוצה רחוקה ממני וכולם משתתפים ואני נאלצת לצפות בהם. 4

"מה את רוצה  -ניסיתי לשוחח על זה עם המתרגל והמרצה ולצערי התגובות שקיבלתי הן

 שנשנה את כל הקורס עבורך? הקורס לא נגיש ואני לא מנגיש אותו בשבילך". 

ציה כזו שמתרחשת (והן מתרחשות המון לצערי) בסופו של דבר פוגעת בי למעשה כל סיטוא

בקורס הזה ובעוד המון קורסים אחרים. אני נתקלת לרוב בגישה  -ואינני מקבלת יחס שיווני

אטומה, חסרת סובלנות ופוגענית. כולי תקווה שבסמסטר הבא לא אצטרך להיות תלויה בחסדי 

 .המרצה/מתרגל ולקוות שיהיו אנושיים
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	שימור ידע האגודה ובמועצההנדון: 

 

	 הביקורת מטרת

 ידע שימור. בו לשפר ניתן נקודות ואילו, ובמועצה באגודה הידע שימור אופן ובחינת בדיקת

 .וחשוב הכרחי דבר הינו, גדולה תחלופה קיימת בו בארגון במיוחד, בארגונים

 

  הביקורת מתודולוגיית

 האגודה יו״רפגישה עם  •

 אנוש משאבי רכזתפגישה עם   •

 הסברה ד"רמפגישה עם   •

 )גולן יואב( לשעבר מנהל ועד ר"יופגישה עם   •

  מועצה חבריפגישה עם  •

 

 ממצאי הביקורת

 המועצה לבין באגודה הקיים המצב בין הפרדה לעשות צורך יש כי ראינו הביקורת מתחילת עוד

	. הידע שימור בתהליך

  – אגודהצד ה

 שיפור. חדשים כלים של והכנסה באגודה הידע שימור שיפור תהליכי החלו האחרונים בחודשים

 מקוצר, יותר נגיש להיות שאמור, ואחיד חדש פורמט פ"ע החפיפה תיקי חידוש כולל התהליך

 : כך על מתבצע נוסף ידע שימור. משרד בכל ומודפס

 חדשים אירוע תיקי כתיבת •

  דים"רמ חתך שיחת •

 ) בעבר בוצע תמיד לא אשר דבר( מאורע בסיום מופקים אשר לים"פק •

  אירועים פילוח טבלאות •

  עבודה תוכניות סטטוס בדיקות •

	. אנוש משאבי ורכזת סיו״ר שעברו ידע שימור קורס •

	:הבדיקה במהלך עלו אשר בעייתיים נושאים
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, קודמים או אחרים תפקידים בעלי עם שנוצרו אישיים קשרים על הסתמכות קיימת •

	ארגוניים פתרונות על דווקא ולאו

 בהם תוההיעזרו חפיפה בתיקי השימוש כך, בתפקידו יותר נמצא תפקיד שבעל ככל •

	פוחת

	הנוכחי התפקידים בעלי החלפת בקצב טוב ידע שימור להבטיח ניתן לא •

	באגודה ידע שימור של ארגונית תרבות התבססה לא עדיין •

  – מועצהצד ה

 דווקא ולאו, עוברים תהליכים כיצד של ,הטכני הידע בעיקר הוא במועצה הידע בשימור הקושי

 תכנים עוברים הם בו המועצה לחברי יומיים של חפיפה" סמינר" השנה הוכנס. עצמו התפקיד מהות

 מכיוון העיקרי ההכנה כלי זה. ועוד גיבוש, קודמים מועצה מחברי תובנות, ועדות, ארגוני מבנה על

 . מועצה לחברי חפיפה קיימת שלא

 – הבדיקה במהלך עלו אשר בעייתים נושאים

 בתחילת בעיקר. לתפקיד כלים או ידע חוסר של מועצה חברי אצל תחושה קיימת •

	האגודה עם פעולה לשיתוף להתרגל זמן ולוקח, איטית לתפקיד הכניסה. הדרך

	משלימים ונהלים תקנון, עבר החלטות כגון סוגיות לגבי ידע חוסר קיים •

 חברי 32 השנה למשל, מועצה חברי של גדולה תחלופה ישנה בהן שנים קיימות •

 .33 מתוך חדשים מועצה

	לא קיים מנגנון נגיש ופשוט לשימור ידע. •

	

 :והמלצות מסקנות

 לעבוד יש, זאת למרות. לחלוטין אותו להעלים לשאוף אפשר אי. נמנע ובלתי טבעי הוא ידע איבוד

	.כיום שקיים הרב התפקידים במעבר שאפשר כמה לשמר מנת על קשה

 ארגוני פתרון אינו הוא אך, ידע בשימור מהותי הוא קודמים תפקידים בעלי עם קשר על שמירה

 לפתרונות דווקא מתייחס ח"הדו. מהמקרים בחלק טבעי באופן שקורה פתרון אלא, לחייב שניתן

 .וארגוניים טכניים יותר

 

  – אגודהצד 

	.התפקיד לאורך וגם בחפיפה גם, בתיקים גם, עבודה גאנט מול העבודה הגברת •

 שמופיע פורמלי נוהל, עבודה שגרת על שדג עם. ידע שימור תרבות ולבסס ליצור •

	.ויסודיות חיובית הנעה, הרלוונטיים במקומות רשום באופן
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 גם, באגודה לתפקידים הנכונים האנשים בחירת בגין והחשיבות המידע העברת •

	.הצורך בעת מכרז הפלת במחיר

	.זו לאפשרות והמודעות מקצועי עזר כגורם הסטודנטים בהתאחדות השימוש הגברת •

 מנת על, שהוכנסו החדשים הכלים ואת, השנה שהחל התהליך את לטובה לציין יש •

 . באגודה הידע שימור את לשפר

 

 

  – מועצהצד 

 .בעתיד גם לידע גישה לאפשר מנת על ועדות ישיבות הקלטות שימור •

 על) ועדות רי"ויו מנהל ועד ר"יו, ל"מזכ( תפקידים לבעלי ארגוני מייל של השמשה •

	.השנים לאורך תפקידים בעלי בין במעבר ידע שימור לאפשר מנת

, מישיבות פרוטוקולים( הארגוני הידע כל עם) Dropbox בסגנוןענן מידע ( יצירת •

 שיהיה מנת על זאת'). וכו חשובים פורמטים, מסמכים, וועדות מועצה החלטות

	).מאפשר לא שהאתר דבר( אחד בחיפוש מידע למצוא אפשר

 את לשיח להעלות – נוספת לשנה מועצה חברי השארת חשיבות על דגש לשים •

 .המועצה חבריי וגיבוש השחיקה הפחתת

	מינוי המזכ״ל בתור אחראי שימור ידע למועצה. •
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 2017-2016 הליך בחירת יו"ר אגודה

 

 מבוא

. כחלק מחשיבות האגודהבחירות ליו"ר  נערכות העמותה לתקנון 11חת לשנה מתוקף פרק א

 . העמותההתפקיד,  הבחירות מתנהלות בפורום מליאת מועצה המייצגת את כלל חברי 

הן מבחינת המועצה והן מבחינת  –מנקודות השיא של השנה   הבחירות ליו"ר מהוות את אחת

האגודה. החלטה זו הינה משמעותית ביותר ומשפיעה באופן גורף על כל האגודה עד לקיום 

 הבחירות הבאות ועל כן אין צורך להסביר את חשיבות הגינות התהליך ותקינותו. 

שקדמה לה, הגיעו לידי ועדת ביקורת תלונות מצד חברי מועצה, עובדי במהלך הבחירות ובתקופה 

 .נאותות הליך הבחירות ליו"ר השנה אגודה בהווה ובעבר בדבר

 

 מטרות הביקורת

הוחלט לבדוק את תקינות הליך הבחירות  .על ההליך התקבלו ממגוון גורמים שוניםתלונות  מספר

  .שינוי בהליך הבחירותלבצע  רצויהאם  בחינה, לכך השנה וכן את הגינותן. בנוסף

 

  מתודולוגיית הביקורת

 בדיקה אקטיבית על ידי ועדת ביקורת במהלך תקופת הבחירות. .1

 .וכן מתוקף תפקידו פגישה עם יו"ר האגודה, אשר התמודד בבחירות .2

 ליו"ר אגודה.  פגישה עם מנהל תפעול, עידו מרוז אשר התמודד בבחירות .3

 .מעורבותפגישה עם רמ"ד אקדמיה ורמ"ד  .4

 .המועצהפגישה עם מזכ"ל  .5

  .שיחות עם חברי מועצה .6

  .מוסדהלפי תקנון  ,מקביליםבחינת אופן הבחירות ליו"ר במוסדות אקדמיים  .7

 

 מצאי הביקורתמ

ז שלושה מתמודדים: אורי רט, עידו מרו התמודדו 12.04.2016בתאריך  השנהבבחירות ליו״ר האגודה 

התנהלות –ובן ארביב. לצורך בחינת התהליך על כלל רבדיו חולקה הביקורת לשלושה חלקים שונים 

 השוואה למוסדות אקדמיים אחרים.והמועצה, התנהלות האגודה 
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 התנהלות המועצה

התנהלותה הבעייתית של המועצה הייתה טענה אחידה שעלתה מכלל הגורמים שנשאלו אף מחברי 

מועצה לא הייתה מרבית וגררה ב צוות הובלת הבחירותההיערכות מצד  המועצה עצמם. ניכר כי

 תהליך.המועצה להשלכות על מעורבות וחיבור חברי 

הטענות העיקריות נגעו בארגון לא נכון של הזמנים  כאשר לא היה ברור בדיוק כיצד ינוהל כל 

 החל מהרישום, הדיבייט וערב הבחירות עצמם.  –התהליך 

עה ימי לימודים בלבד לפני בחירות ליו"ר שב שבמרכזוהמועצה חברי המועצה קיבלו זימון למליאת 

 קיומה.

כך לא יכלו להיערך כתולדה ישירה לכך, המועצה קיבלה התראה קצרה גם לערב הדיבייט ומשום 

 בהתאם ולהכין את שאלותיהם למועמדים. 

דות, נשלח מייל מטעם המזכ"ל בדבר חשוב לציין כי טרם סגירת חלון הזמן להגשת המועמ

המתמודדים, אשר היה מוטעה מכיוון שלא כל המתמודדים לתפקיד נכללו ברשימה, דבר שהקשה 

 סביב כל התהליך בטרם עת. מוטעה ״באז״מאוד על ההתנהלות השוטפת ויצר 

 

 התנהלות האגודה

בגדר "כללי אתיקה"  ןבמהלך הבחירות הינ הקודמת להתנהלות האגודה הטענות שעלו באשר

כלפי המתמודדים  שיכול להיות בעייתי לשיחהראשון של הטענות נוגע . החלק שאינם כתובים

 יפורט(  המתמודדיםבמהלך הקמפיין וטענות שלאו דווקא מייצגות את המציאות אודות  ,בבחירות

 . בהמשך)

 מסויםבמועמד  ותמיכתם המכהנים חברי הנהלההחלק השני של הטענות נוגע לתמיכה גורפת מצד 

.  אין אנו רואים בעייתיות בכך שעובד לתפקידם בבחירתונוספת לכהונה הישארותם והתניית 

מעריך את ה"בוס" שלו ומרוצה מיחסי העבודה בניהם וברור לנו כי אין זה פסול שעובד ישקול  את 

האווירה והתפקוד  המשך תפקידו עקב שינוי הממונה הישיר שלו שכן לו השפעה רבה על התפקיד,

 הכולל של סביבת העבודה. 

הצהרות  .בתור מנהל המכרז בבחירת בעל התפקידתף היו"ר הנבחר משת מכרזי חברי ההנהלהב

חברי ההנהלה השונים ולהשפיע על תקינות תמיכה מסוג זה עלולות להוות פתח לתמיכה הדדית בין 

חברי מועצה אל מול שני מנהלי המכרזים. על אף העובדה כי במכרזי הנהלה נוכחים שלושה 

ודעותיו על שיקוליהם של יתר  חשבון את ההשפעה שיש למנהל המכרזהאגודה נדרש לקחת ב

 .קיד חשוב בבניית צוות העובדים שלהםתפ לחברי ההנהלה במכרזחשוב לציין כי  הנוכחים בו.

בו לכל  ,עיקרון השוויוניותהעיקרון העומד מאחורי מכרז לבעלי תפקידים הינו על פי חוק המכרזים, 

(שאינו מכיר את  לא פעם נדרשת הועדה להחליט בין מועמד חיצונימועמד קיימת הזדמנות שווה. 

 לבין בעל תפקיד מכהן, עובדה היוצרת רציפות וכולה לסייע ביעילות הארגון. רזי התפקיד)
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 השוואה למוסדות אחרים

כיצד מתבצעות הבחירות ליו"ר העמותה באגודות לצורך הבנת כלל התהליך הרגיש, הוחלט לבחון 

 גדולות אחרות בארץ:

יו"ר  וסיו"ר העמותה נבחרים לתקופה של שנתיים ברוב של לפחות  - באוניברסיטה העברית •

ועדת בחירות מורכבת משישה חברי  מחצית מהוועידה (מועצה) בפיקוח ועדת בחירות. 

ון ומבקר האגודה וחברי הועדה נבחרים ועדה ויו"ר כאשר הוא נבחר ע"י לשכת רואי חשב

 ע"י הועידה. 

היו"ר וכל חברי ההנהלה נבחרים בבחירות חשאיות על ידי  – באוניברסיטת תל אביב •

הועדה המועצה שעל התהליך מפקחת ועדת בחירות שגם היא ממונה על ידי המועצה. 

ל בכיר מורכבת משני חברי אגודה הנבחרים על ידי המועצה ויו"ר המהווה חבר סג

 באוניברסיטה. 

היו"ר והסיו"ר נבחרים ע"י המועצה בפיקוח ועדת בחירות בהצבעה חשאית. ועדת  – בטכניון •

 הבחירות מורכבת משני חברי ועדה ויו"ר המתמנים על ידי הועד המנהל. 

הבחירות ליו"ר ולשני הסיו"ר מתבצעות במתכונת של בחירות  – באוניברסיטת בר אילן •

חשאיות הפתוחות בפני כלל חברי העמותה ומפוקחות על ידי ועדת בחירות.   הועדה 

עו"ד  -מורכבת משני חברים הנבחרים על ידי  המועצה וכן יו"ר ועדה שהוא חבר מקצועי

 המתמנה במכרז. 

 

 מסקנות והמלצות

הגדרות וגבולות ברורים גם לכל  נתינת .ובחירות בפורום מועצה נוהל בחירות יו"ר ןריענו .1

האגודה וכן כל מי שרואה עצמו מועמד  שהנהלתראוי . נושא האתיקה בתהליך הבחירות

 יהולי לשמור על שיח ענייני והולם.לתפקיד נ

האגודה, מומלץ למועצה לבדוק את האפשרות של הקמת ועדת בחירות גם לבחירות יו"ר  .2

שתפקח על כל התהליך משלב מוקדם מאוד, תערוך את לוח הזמנים ותקפיד על תקינותו. 

משלב מוקדם של התהליך הבחירות ותגביר  המועצהבשילוב כלל ועדה מסוג זה תסייע גם 

 מעורבותה.

"חלון הזמן" בו המועצה עוסקת בנושא הבחירות ליו"ר ולהתחיל בהכנות כבר כחודש  הגדלת .3

טרם היערכות הבחירות כמו גם לנסות ולערב ככל הניתן את יתר חברי העמותה בהחלטה 

 חשובה.

האם ישנה הצדקה לקידום בחירות ולבדוק  נושא ההצבעה ליו״ר האגודהמומלץ לבחון את  .4

השוואה לאגודות במוסדות אקדמיים אחרים, ניתן לראות כי הליך י גלויות.  שכן גם לפי חצ

 הבחירות באגודה הינו ייחודי.
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בעל הינה פסילת קולו של  המלצתנו ,במכרז בעייתיות יכולה להצטייר במכרזים אשר .5

 בעת המכרז. תפקיד הנוגע בדברה

סביר להניח כי במידה וחברי המועצה היו מקבלים התראה ארוכה דיה על הבחירות והיו  .6

מודעים ללוח זמנים של התהליך  מעורבותם בתהליך היה רב יותר והיו יוזמים יותר שיחות 

עם המועמדים ולוקחים חלק פעיל. העובדה כי המעורבות החלה בשלב מאוחר יחסית של 

 המועצה בלקיחת חלק בהחלטה. התהליך פוגעת בכשירות חברי 

ברור לנו כי  תהליך הבחירות ליו"ר מטבעו הינו הליך פוליטי ועל כן יגרור שיח קולח אודות  .7

המועמדים, אך עם זאת חשוב לזכור כי ישנם קווים שאין זה ראוי לעבור ואין זה הולם את  

 .ערכי האגודה ומטרותיה

 

 

 

 

 

 

 


